
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 45  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2015.  ------------------------  
 ----------- Aos dezasseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, nesta Cidade de Silves, 
Edifício da Câmara Municipal no Salão Nobre, reuniu pelas onze horas e trinta e oito minutos, a 
Câmara Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da mesma 
Câmara.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Mário José do Carmo Godinho, Eng.ª 
Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de Madeira Neto, 
Dr. Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Sra. Dra. Vanda Tavares de Carvalho d`Almeida Teixeira, Assistente Técnica 
da Câmara Municipal de Silves.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- BALANCETE: Foi presente o balancete de fundos de Tesouraria Municipal relativo ao dia de 
ontem, através do qual a Câmara tomou conhecimento de que o saldo de operações orçamentais nele 
acusado é de 3.176.742,89 € (três milhões cento e setenta e seis mil setecentos e quarenta e dois 
euros e oitenta e nove cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 355.458,32 € (trezentos e 
cinquenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e oito euros e trinta e dois cêntimos). ------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não foram aprovadas quaisquer atas.  --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente deu início aos trabalhos informando os presentes de que: ------------------------  
 ----------- “Como já vai sendo habitual, informo que passaremos a gravar esta reunião a qual servirá 
unicamente de apoio a quem secretaria e após aprovação da minuta, aqui em reunião a mesma será 
eliminada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assim sendo e começando pelas informações, ontem tivemos uma reunião com a Comissão 
Parlamentar da Saúde, numa visita programada pela mesma. Felicito a iniciativa de se deslocar ao 
Barlavento, utilizando como meio de transporte o comboio Alfa, fazendo o transbordo em Tunes e 
seguindo para Portimão, onde vários autarcas do distrito de Faro, incluindo o nosso executivo se 
encontraram com eles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Esta visita parlamentar teve como objetivo avaliar o atual momento do Serviço Nacional de 
Saúde a nível regional e recolher contributos, junto dos vários intervenientes, para melhorar a 
prestação dos cuidados de saúde na Região do Algarve, assim como verificar a problemática existente 
no Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio E.P., em Portimão.  ---------------------------------------------------  
 ----------- No âmbito do problema existente e por unanimidade dos autarcas presentes, foi defendida a 
permanência de determinadas valências no CHBAlg (Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, E.P.), 
nomeadamente as que aquele equipamento de saúde tem perdido, que vão desde o Serviço de 
Cardiologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Obstetrícia entre outras, que deixaram de funcionar. 
Também foi referido que quer as equipas médicas, quer equipa de enfermagem e mesmo auxiliares 
têm tido um desempenho fantástico, apesar das circunstâncias e continuam a dar o seu melhor nos 
cuidados de saúde. Toda a equipa médica tem sido exemplar e fantástica mesmo. ---------------------------  
 ----------- Mas, infelizmente, não pode ser só por ai, porque também na opinião dos autarcas a saúde 
no nosso distrito já esteve bem melhor, basta recuarmos uns 7/8 anos atrás, e a realidade era bem 
diferente da que temos atualmente, e mediante isso, o que também foi solicitado neste encontro, é de 
que pelo menos nos garantissem que voltaríamos ao que já tivemos, pois já fomos melhor atendidos e 
neste momento a realidade decaiu bastante, fazendo com que os utentes recorram ao privado. A 
saúde é um direito que existe na nossa constituição, faz parte dos direitos humanos e cada dia decai 
mais e tal não é aceitável. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Aproveitando esta reunião ter começado mais tarde, como tinha ficado acordado na reunião 
passada, aproveitei para me deslocar a ver a manutenção das matas nomeadamente, a execução das 
faixas de combustível, daí ter ido acompanhar a equipa de sapadores, pois estamos a fazer tudo o que 
está ao nosso alcance relativamente à prevenção, para auxiliar e precaver, face ao que poderá ser um 
flagelo como é um incêndio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- É tudo o que tenho a informar por hoje, passando agora a palavra ao Vice- Presidente”. --------  



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vice- Presidente Mário Godinho, tomou a palavra informando “a equipa de viação rural, 
encontra-se na Freguesia Tunes/Algoz e na Freguesia de Alcantarilha/Pera, os pedreiros estão na 
Freguesia de Silves e na Freguesia de São Bartolomeu de Messines na colocação de sinais de 
trânsito, os calceteiros deslocaram-se à Freguesia de São Marcos da Serra e os pintores encontram-se 
aqui em Silves”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Luís, tomou a palavra informando que: -----------------------------------------  
 ----------- 1) Hoje dia 16 de dezembro, pelas 14:30, a Biblioteca Municipal acolhe mais uma iniciativa 
inserida no ciclo “A Ciência não tem idade”, dinamizado pelo Centro de Ciência Viva de Lagos, e o 
setor da Ação Social, desta feita dedicado ao tema da “Luz”; --------------------------------------------------------  
 ----------- 2) No dia 17 de dezembro, o setor de desporto promove um encontro de Natal do Projeto 
Desporto Sénior, o qual decorrerá na FISSUL entre as 10h30 e as 15h00. Atualmente a Câmara 
Municipal de Silves tem 15 classes;------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3) No dia 19 de dezembro, pelas 16:00 a Casa Museu João de Deus, recebe o lançamento 
oficial do livro “Aurora Boreal ao Sul”, de Manuel Neto dos Santos; ------------------------------------------------  
 ----------- 4) Também no dia 19 de dezembro, entre as 15h30 e as 17h00, na Biblioteca Municipal, 
haverá duas sessões de mediação de leitura: “Leitura com mimos”, uma sessão para bebés dos 6 aos 
18 meses (das 15h30 às 16h00) e uma outra sessão crianças dos 2 aos 4 anos (das 16h30 às 17h00), 
dinamizada por Rita Moriés; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 5) Ainda no dia 19 de dezembro, pelas 21h30, o Teatro Mascarenhas Gregório receberá mais 
uma edição “Os Filhos da Terra também têm nome”, dedicada às Bandas de Garagem dos anos 80 e 
90 do Concelho de Silves; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6) No dia 20 de dezembro, pelas 16h00, a Sé de Silves recebe o Concerto de Natal do grupo 
Coral e da Banda Filarmónica Silvense; ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 7) Informo também que o próximo período de candidaturas ao Porta 65 Jovem decorrem de 
16 de dezembro de 2015 a 11 de janeiro de 2016, como habitual o Sector da Juventude irá apoiar os 
candidatos no preenchimento e submissão das candidaturas; -------------------------------------------------------  
 ----------- 8) A Câmara Municipal de Silves através do seu Sector de Psicologia criou uma linha de 
Apoio Psicológico (número verde e gratuito), a qual pretende ser um canal de comunicação 
facilitadora, célere e gratuito, para todos os munícipes que se encontrem em situações de crise/perigo 
psicológico. Procura-se assim, chegar a quem mais precisa, garantindo que se trabalhará, de forma 
gradual para melhorar o bem-estar da população do Concelho de Silves. De referir ainda que o Sector 
de Psicologia se encontra a trabalhar diretamente com a Juntas de Freguesia, deslocando-se 
presencialmente à mesmas num laço estreito de proximidade com os munícipes. Este trabalho está a 
ser desenvolvido desde o início de Novembro. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 9) Informo também que a Câmara Municipal de Silves, através do seu sector de Educação, 
criou um conjunto de 5 toalhetes que estão a ser usados nas várias cantinas das escolas do 1.º Ciclo 
do concelho. Estes toalhetes foram criados com o objetivo de colaborar na sensibilização para alguns 
temas importantes e divulgar alguns espaços do Município; ----------------------------------------------------------  
 ----------- 10) Informo ainda que os envelopes do Postal de Natal foram executados pelos utentes de 
uma Instituição de Apoio à Deficiência – CRACEP; ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- 11) Finalmente informo que todos os pedidos que foram feitos pelas Escolas relativamente à 
aquisição de Material, nomeadamente para C.A.F. (Componente de Apoio à Família), foram todos 
satisfeitos (Televisões, rádios, mobiliário e Material de Desgaste). -------------------------------------------------  
 ----------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 16 de dezembro de 2015, o 
valor dos fundos disponíveis é de 2.653.272,87 € (dois milhões, seiscentos e cinquenta e três mil 
duzentos e setenta e dois euros e oitenta e sete cêntimos). ----------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo que “nada tenho a dizer neste momento. 
O que tiver ficará para o ano de 2016.”, seguindo-se a Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça que 
também informou não ter nada a dizer, assim como o seu colega de partido.  ----------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra solicitando um “pedido de informação da 
comissão parlamentar de saúde, se foi falado algo acerca dos centros de saúde.” ----------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra respondendo que “na reunião foi discutido não só a 
realidade dos nossos Centros de Saúde, mas sim de todas as Extensões de Saúde a nível do Distrito 
de Faro. Existem muitas lacunas na área da saúde no nosso distrito, quer a nível das Extensões de 
Saúde, Unidades de Saúde Familiar, todas as valências no geral estão bastante afetadas. Foi 



 
 

 

 

 

verificado também que existem Unidades de Saúde que têm horários permanentes e outros com 
horários muito reduzidos que não dão resposta às necessidades das populações. O Serviço de Saúde 
no distrito de Faro encontra-se muito deficitário, no sentido em que temos médicos que são 
contratados a empresas exteriores pela ARS – Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P., que 
estão a dar resposta à necessidade existente, como é o caso de S. Marcos da Serra, sendo possível 
essa contratação devido à existência do número de utentes que consulta, o que não é sinónimo de 
qualidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Por outro lado, temos também os protocolos com a ARS para a contratação de médicos 
estrangeiros, como por exemplo o caso dos médicos cubanos, e ainda temos os médicos efetivamente 
residentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Temos estas três vertentes relativamente à contratação de médicos, que existe no nosso 
concelho, mas infelizmente não se está a conseguir satisfazer as necessidades das populações. --------  
 ----------- Esta visita foi benéfica no sentido em que deu para a Comissão verificar “In Loco” as lacunas 
existentes e o grande problema deficitário relativamente à Saúde no Algarve. ----------------------------------  
 ----------- Referiu-se também a existência de Unidades de Saúde pública, como as que existem por 
exemplo no concelho de Loulé, Olhão e Faro. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O diagnóstico encontra-se feito, os deputados estão cientes do que se passa neste aspeto, e 
a Dra. Isilda Gomes, Presidente da Câmara Municipal de Portimão teceu duras críticas, as quais eu 
subscrevi na totalidade.”  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR EM 
BIFAMILIAR, SITO NAS TAIPAS, EM ALGOZ. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Joaquim da Silva Cabanita. ------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura condicionada à 
apresentação dos projetos das especialidades no prazo de 6 meses. ---------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 
14.º - CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM AGRÍCOLA, SÍTIODO FALACHO, EM SILVES; -----------------------  
 ----------- REQUERENTE: Helixworld, Lda. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofício da Direção 
Geral de Agricultura e Pescas do Algarve, Ata da reunião ordinária na Sede da DRAPAlg e Plantas de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar viável a pretensão nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE AVALIAÇÃOPATRIMONIAL/ RESSARCIAMENTO. ---------  
 ----------- REQUERENTE: Manuel Borges da Silva. ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer do Dr. João Aires - Advogado, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente tomou a palavra explicando aos presentes que “este ponto prende-
se com uma situação que vem desde a altura em que eu era vereadora não permanente, e alguns dos 
presentes devem ter esta situação em mente, de que havia um problema relativo à cedência de uma 
parcela de terreno, tendo sido outorgado um protocolo de cedência, no âmbito do Alargamento e 
Retificação de Estrada Intermunicipal Albufeira/Silves/Lagoa – Troço entre a Ribeira de Espiche e 
Armação de Pera. Esse Protocolo que iria permitir uma determinada área de construção no terreno 
objeto do mesmo, o que posteriormente se verificou ser impensável e completamente descabido face à 
legislação que existe, quer anterior quer a que está em vigor no momento, sendo por isso impossível 
por tratar-se de um terreno inundável. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Em 26 de julho de 2013 o Sr. Dr. Jorge Ferreira, Advogado do Sr. Manuel Borges da Silva 
veio solicitar o pagamento de uma compensação ao seu constituinte pela cedência de terreno efetuada 
em virtude de o terreno remanescente não poder ser considerado urbanizável uma vez que o mesmo 
não foi integrado no perímetro urbano do núcleo urbano, aquando da revisão do PDM, apresentando 
assim um valor de 140.000,00 € de compensação, baseando-se em valores pagos pelas Águas do 
Algarve S.A., aquando da implantação das condutas. ------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Essa proposta de compensação foi por diversas vezes submetida a reunião de câmara, tendo 
sido deliberado ”voltar a uma próxima reunião”. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Este terreno tinha sido avaliado pelo valor de 14.406,00 € (catorze mil quatrocentos e seis 
euros), por relatório elaborado por uma perita nomeada pelo Tribunal da Relação de Évora. ---------------  
 ----------- Tivemos inúmeras reuniões com o Sr. Borges de Silves (irmão do Sr. Manuel Borges da 
Silva), e também solicitamos um Relatório à Comissão de Bens Imóveis em 2015, para atualização dos 
valores, tendo sido considerado o valor a ser apresentado ao senhor de 21.609,00 € (vinte e um mil 
seiscentos e nove euros), valor esse que conseguimos negociar embora com muita resistência, e de 
forma a não lesar o erário público. -------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- Mas existem mais situações e estamos a tentar resolver sempre na perspetiva de não lesar o 
erário público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Temos que ouvir as pessoas que estão descontentes com protocolos que foram celebrados e 
que não vamos poder cumprir e estamos a minimizar os problemas.” ---------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério tomou a palavra expressando que “trata-se de um processo que 
se iniciou aquando do Alargamento e Retificação de Estrada Intermunicipal Albufeira/Silves/Lagoa – 
Troço entre a Ribeira de Espiche e Armação de Pera. Eu só tive conhecimento mais pormenorizado do 
mesmo, quando fiquei na Presidência, uma vez que este era um assunto que não fazia parte do meu 
pelouro. Era falado mas não o conhecia em concreto.   ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Recebi algumas vezes o Sr. Borges da Silva (irmão do Sr. Manuel), muitas delas encontrava-
se bastante exaltado, e de forma agressiva, e eu sempre o acalmei, e por isso estou bastante satisfeito 
que este executivo tenha chegado a um consenso de forma a poder fechar este ciclo. Aquando dessas 
reuniões com o Sr. Borges da Silva, sempre referiu que o terreno deveria ser avaliado com os mesmos 
valores que as Aguas do Algarve, S.A. utilizaram para pagar as indemnizações referentes às obras de 
implantação das condutas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tudo o que for para o bem do Município, e sendo uma avaliação mais baixa relativamente à 
apresentada por eles é muito positivo. E assim este ciclo chega ao fim e estou muito satisfeito.”----------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente rematou que “efetivamente o protocolo permitia a constituição de 
uma área de construção, e uma vez que este executivo não é de intenções mas sim de 
concretizações, e julgo que resolvemo-lo bem.” --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ressarcir o proprietário pela parcela de terreno 
em apreço no montante de 21.609,00 € (vinte e um mil, seiscentos e nove euros), nos termos dos 
constantes no relatório da Comissão de Avaliação e do Parecer Jurídico. ----------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE AUTO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE 
ANOMALIAS. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves – Fiscalização. --------------------------------------------  
 ----------- Presente informação Comissão de Vitorias, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita. -  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o Sr. António Vieira Zeferino para, no 
prazo de 30 dias, promover a execução dos trabalhos constantes no Auto d Vistoria, sem prejuízo da 
obrigação de assegurar de imediato a reposição das condições de segurança para pessoas e bens. ----  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE COSBTRUÇÃO DE MORADIA E PISCINA, SITO NO 
CORGO, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTES: Ralf e Ann Heun. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura condicionada à 
apresentação dos projetos das especialidades no prazo de 6 meses; ---------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – REUNIÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FREGUESIA DE 
SÃO BARTOLMEU DE MESSINES. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Comissão Municipal de Trânsito, da Divisão de Obras Municipais e 
Trânsito, Ata da Reunião da Comissão de Trânsito da freguesia de São Bartolomeu de Messines que 
se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, implementar as propostas constantes da ata da 
reunião da Comissão de Trânsito. --------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, RELATIVAMENTE AO 
PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM FONTE NEGRA, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO 
PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 789/19891103, INSCRITO NA MATRIZ PERDIAL RÚSTICA DOB O 
ARTIGO N.º 41 DA SECÇÃO "1C", DE UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA. --------  
 ----------- REQUERENTE: António Lourenço Neves. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento Caderneta Predial e 
plantas de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, RELATIVAMENTE AO 
PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM FONTE NEGRA, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO 
PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 790/19891103, INSCRITO NA MATRIZ PERDIAL RÚSTICA DOB O 
ARTIGO N.º 80 DA SECÇÃO "1C", DE UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA. --------  
 ----------- REQUERENTE: António Lourenço Neves. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento Caderneta Predial e 
plantas de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, RELATIVAMENTE AO 
PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM RIBEIRA BAIXA, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO 
PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 4100/20120827, INSCRITO NA MATRIZ PERDIAL RÚSTICA DOB O 
ARTIGO N.º 39 DA SECÇÃO "O", DE UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALGOZ E TUNES. --------------------  
 ----------- REQUERENTE: António Lourenço Neves. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento Caderneta Predial e 
plantas de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, RELATIVAMENTE AO 
PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM RIBEIRA BAIXA, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO 
PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 4101/20120827, INSCRITO NA MATRIZ PERDIAL URBANA SOB O 
ARTIGO N.º 513 E NA MATRIZ PERDIAL RÚSTICA SOB O ARTIGO N.º 33 DA SECÇÃO "O", DE 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALGOZ E TUNES. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: António Lourenço Neves ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento Caderneta Predial e 
plantas de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, RELATIVAMENTE AO 
PRÉDIO MISTO, SITO NAS TAIPAS, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE 
SILVES SOB O N.º 924/19870804, INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL RÚSTICA SOB O ARTIGO N.º 7, 
DA SECÇÃO AJ, DA UNIÃO DE FREGUESIA ALGOZ/ TUNES E PRÉDIO RÚSTICO, SITO NOS 
ESTEVAIS DESCRITO NA CONSERVATÓRIA. DO REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 
412/19870710, INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL RÚSTICA SOB O ARTIGO N.º 156 DA SECÇÃO J, 
DA UNIÃO FREGUESIA ALCANTARILHA/PÊRA.------------------------------------ 
---------REQUERENTE: Júlio Vieira Santos, representante de Armando Aurélio Lima Pinto de Oliveira e 
Marlene Castro Sá Carneiro Pinto Oliveira.--------------------------------------------- 
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento Caderneta Predial e 
plantas de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, RELATIVAMENTE AO 
PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM RIBEIRA ALTA, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO 



 
 

 

 

 

PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 3801/20090508, INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL RÚSTICA SOB O 
ARTIGO Nº 78 DA SECÇÃO N, DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALGOZ E TUNES. ---------------------  
 ----------- REQUERENTE: Inácio Manuel da Ponte Alves Franco. ---------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento Caderneta Predial e 
plantas de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, RELATIVAMENTE AO 
PRÉDIO MISTO, SITO EM RIBEIRA ALTA, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO 
PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 1718/19911104, INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL RÚSTICA SOB O 
ARTIGO Nº 145 DA SECÇÃO N E NA MATRIZ PREDIAL URBANA SOB O ARTIGO Nº 2033, DA 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALGOZ E TUNES ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Inácio Manuel da Ponte Alves Franco. ---------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento Caderneta Predial e 
plantas de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, UM PRÉDIO 
RÚSTICO, SITO EM FRANQUEIRA, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE 
SILVES SOB O N.º 4410/19940801, INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL RÚSTICA SOB OS ARTIGOS 
Nº 120 E 121, DA SECÇÃO AG, DA FREGUESIA DE SILVES. -----------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Anna Maureen Rose. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento Caderneta Predial e 
plantas de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, SOBRE UM PRÉDIO 
MISTO, SITO EM SERRAS, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE SILVES 
SOB O N.º 1419/19900314, INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL RÚSTICA SOB O ARTIGO Nº 7 DA 
SECÇÃO AH E NA MATRIZ PREDIAL URBANA SOB O ARTIGO Nº 2732, DA UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE ALGOZ E TUNES. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Dra. Ângela Ventosa, representante de David Philip Soden e Victoria Jane 
Soden. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento Caderneta Predial e 
plantas de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.11 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, SOBRE UM PRÉDIO 
MISTO, SITO EM MOGAS - NORA, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE 
SILVES SOB O N.º 896/19860808, E INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL URBANA SOB O ARTIGO Nº 
5102 E NA MATRIZ PREDIAL RÚSTICA SOB O ARTIGO Nº 15, DA SECÇÃO LO, FREGUESIA DE 
SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Michéle Wolters. --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento Caderneta Predial e 
plantas de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer jurídico e 
certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.12 - ASSUNTO - SOLICITAR CANDIDATURA, PARA CONTRATOS DE EMPREGO E 
INSERÇÃO SOCIAL - IEFP - ESCOLAS DE SILVES – TRANSFERÊNCIA DE VERBAS. -------------------  
 ----------- Presente informação da Secção de Contabilidade, Cabimento, da Divisão de Recursos 
Humanos, do Setor da Educação de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------  



 
 

 

 

 

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar a despesa nos termos e condições da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.13 - ASSUNTO – PROPOSTA DE PROMOÇÃO DO GINÁSIO E FITNESS - PISCINAS 
MUNICIPAIS 2016. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do setor do Desporto, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito. -  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta, procedendo nos seus termo e 
condições. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.14 - ASSUNTO – PAGAMENTO DOS VALORES DOS CONTRATO PROGRAMAS 
PAMAD, PAIIS, PAIAC E PAAJU RESPEITANTES AO ANO DE 2014. -------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da secção de Contabilidade, Cabimentos, de que se anexam fotocópias 
e se dão por transcritas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a realização dos pagamentos constantes 
da informação nos termos ai propostos. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.15 - ASSUNTO – CRIAÇÃO DE MEDIDA DE APOIO SOCIAL A CIDADÃOS 
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Ação Social, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  --------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a informação procedendo nos seus 
termos e condições. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.16 - ASSUNTO – PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE ORIENTAÇÃO - 
CERTIFICAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA (PÚBLICA OU PRIVADA) DE CAMINHOS EXISTENTES 
NO CONCELHO DE SILVES – ALTERADA. ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação Divisão Jurídica e Administrativa, Proposta de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrito.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra “solicitando que seja logo publicado no 
site da câmara esta proposta, para dar acesso as pessoas, para haver o máximo de transparência.” ----  
 ----------- Ao que a Exma. Sra. Presidente respondeu que será “publicado e todas as pessoas que tem 
situações de caminhos que estão pendentes face a este regulamento vão ter agora uma decisão e 
definição do assunto.”- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a proposta, procedimentos e 
critérios de orientação, relativos à certificação da natureza jurídica dos caminhos existentes no 
concelho, procedendo nos termos das suas conclusões. --------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.17 - ASSUNTO – PROPOSTA DE INDEMINIZAÇÃO E PROPOSTA DE DOAÇÃO DO 
PRÉDIO RÚSTICO ARTIGO 208, SECÇÃO J, SITO NA FREGUESIA DE ALCANTARILHA E PERA, 
QUE INTEGRA A ESCOLA PRIMÁRIA DO MALHÃO. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta da Exma. Sra. Presidente, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “relativamente à Escola do Malhão, eu 
antecipei-me um pouco, e como tenho bastante consideração pelo Presidente da GADAG – Grupo de 
Aventura e Desporto de Alcantarilha Gare, e informei-o que este assunto iria ser submetido a 
deliberação de câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- E não só este executivo está a compensar relativamente à implementação da escola, como 
também quanto ao terreno adjacente à mesma. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O GADAG necessita de condições para ter todos os equipamentos e a intenção foi logo essa, 
mesmo aquando da campanha tivemos uma reunião com todas as associações, assim como todas as 
forças políticas aqui reunidas, tendo essas mesmas associações apresentado uma listagem das 
necessidades para a dinâmica das mesmas. ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Lembro-me de por exemplo a Sociedade Recreativa Alcantarilhense ter solicitado a nossa 
ajuda com a elaboração de um projeto, para poderem proceder à Legalização da sede, que já se 
encontra finalizado e em fase de apresentação de candidatura ao “Portugal 2020”, e do GADAG que 
solicitou a Escola do Malhão para a instalação da sede no edifício, entre outras. E foi no âmbito destas 
reuniões que verificamos as necessidades de cada associação/coletividade. -----------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- No caso dos assuntos que são de particulares também faremos tudo o que estiver ao nosso 
alcance e que seja justo e que de certa forma tudo tenha um fim resolúvel, sem prejudicar o erário 
público, nem as pessoas em questão.” -------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.18 - ASSUNTO – ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DO EDIFÍCIO 
SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE ARMAÇÃO DE PÊRA. ------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da seção de aprovisionamento e cabimento, de que se anexam 
fotocópia e se dão por transcritos.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável, a contratação em 
epígrafe nos termos da informação. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.19 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 26. ----------------------  
 ----------- Presente informação seção de Contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com 3 votos a favor do executivo permanente, aprovar a 
Proposta de Alteração Orçamental. Os vereadores do PS e PSD abstiveram-se. ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.20 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º 
22. -------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação seção de Contabilidade, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com 3 votos a favor do executivo permanente, aprovar a 
proposta de alteração às Grandes Opções do Plano. Os vereadores do PS e PSD abstiveram-se. -------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, as deliberações tomadas, nos 
termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4, do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de Setembro.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------E sendo doze horas e vinte e cinco minutos e nada mais havendo a tratar foi, pela Sra. 
Presidente da Câmara, declarada encerrada a reunião da qual e para constar se lavrou a presente ata 
que foi aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os presentes. --------------------------  
 ----------- E eu_______________________________________ Assistente Técnica da Câmara 
Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e assino.  -------------------------------------------------------------------  
 


